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La col·lecció Sendes va nàixer ara fa deu anys tra-
duint Marina Tsvetàieva. El nostre últim llibre, de  
moment, ha estat una aproximació a Olimpia  
de Gouges a través d’un text literari. Quants noms 
i quantes idees entre l’un i l’altre text! Quantes ex-
periències! 

Sendes es va originar al si de les activitats del Se-
minari d’Investigació Feminista, avui convertit en 
Institut Universitari, reconeixent així una llarga 
trajectòria de recerca en temes de gènere i femi-
nisme. Una senda és un camí, però Sendes és un 
camí plural, que és el que vam emprendre ara fa 
deu anys. Cada un dels títols de la col lecció és 
una fita més en els senders de les nostres històries 
plurals. 

Hem parlat de cinema i d’art, hem fabulat des 
del feminisme, ens hem acostat al dur tema de la  
violència de gènere, revisitat dones pioneres o atès 
a les veus profètiques de la literatura. També hem 
buscat la força de l’heterodòxia escoltant les veus 
que no es van sentir mai en el banquet platònic. 

Cada llibre ha estat una ocasió especial per a nos-
altres, cadascun una raó i un sentiment. Tots estan 
ancorats a la nostra història.

Rosalia Torrent
Directora de la col·lecció Sendes

http://www.tenda.uji.es/pls/iglu/!GCPPA00.GCPPR0006?colid=26&lg=CA
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La col·lecció Sendes ha publicat 16 títols entre el 2002 i el 2012 
en els quals s’apleguen obres i fragments d’autores clàssiques d’al-
tres llengües i cultures, traduïdes, editades i prologades amb rigor 
i qualitat per dones de prestigi, així com d’assajos d’investigadores 
reconegudes, de diverses universitats.

Sempre sota la direcció de la Dra. Rosalía Torrent, la col·lecció ha 
anat creixent i difonent-se en els àmbits especialitzats. 

El llibre Voces proféticas. Relatos de escritoras estadounidenses de entresi-
glos (xix-xx), Nieves Alberola i Carme Manuel (trad.) va obtenir el 
premi nacional universitari a la millor coedició amb una editorial 
privada (Ellago Ediciones), l’any 2004.
ز

Característiques de la col·lecció

• Format de 17 x 24 cm
• El paper de l’interior del llibre és Gardapat 13 de 100 g. i el de 

la coberta Incada Silk 280 g.
• Enquadernació en rústega cosida amb fil vegetal
• Cobertes glasofonades mat amb solapes de 8,5 cm
• Il·lustracions en blanc i negre

Col·lecció avalada per l’Institut Universitari d’Estudis Feministes 
i de Gènere

http://www.tenda.uji.es/pls/iglu/!GCPPA00.GCPPR0006?colid=26&lg=CA
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Institut universitari d’investigació feminista i de gènere

La magnífica traducció del rus de Re-
yes García narra la història de la rela-
ció entre la pròpia Marina Tsvietáieva 
i l’actriu Sofia Holliday (Sóniechka), 
entre els anys 1918 y 1919, amb una 
guerra civil de fons i com a escena-
ri una ciutat, Moscou. L’any 1937,  
Tsvietáieva exiliada a França, en sa-
ber de la mort de l’amiga, va escriure 
el relat. No és una autobiografía a l’ús 
ni tampoc un diari, és una prosa frag-

mentada on s’entrellacen poemes, diàlegs, narra-
cions... Amb aquest singular exercici i la mal·leabilitat del record, aconsegueix 
transformar les vivències en una màgica realitat.

Quin va ser el paper de la dona en el 
surrealisme? La lectura de les obres de Bre-
ton, iniciador i guia del surrealisme, per 
una dona interessada a desemmascarar 
el que es dóna per descomptat al voltant 
del sexe femení, ha aportat novetats en la 
interpretació dels seus treballs, i en defi-
nitiva, redundarà en una major compren-
sió del moviment surrealista en general, 
ja que alguns dels temes bàsics: l’atzar, 
els descobriments, o l’amor, no podrien 
ser tractats sense tenir en compte la seua 
principal protagonista: la dona.

El relato de Sóniechka
Tsvietáieva, Marina
García Burdeus, Reyes (trad.)

La mujer en el imaginario surreal. Figuras 
femeninas en el universo 
de André Breton
Caballero Guiral, María Juncal

ISBN: 978-84-8021-878-8
Edició: 2002
Preu: 17,00 €

ISBN: 978-84-8021-374-5
Edició: 2002
Preu: 17,00 €

http://www.tenda.uji.es/pls/iglu/!GCPPA00.GCPPR0006?colid=26&lg=CA
http://www.if.uji.es
http://www.tenda.uji.es/pls/iglu/!GCPPA00.GCPPR0002?lg=CA&id_art=341
http://www.tenda.uji.es/pls/iglu/!GCPPA00.GCPPR0002?lg=CA&id_art=342
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Un clàssic indispensable del feminisme 
postcolonial. Traduïda per primera vegada 
a l’espanyol, Suniti Namjoshi ofereix una 
enginyosa reelaboració de contes de fades, 
de mites grecs i sànscrits. A través de les 
seues històries, demostra com l’al·legoria 
pot constituir una presa de consciència 
crítica sempre oberta al qüestionament de 
l’oficialitat. 

Un regal per a reflexionar sobre el po-
der i els seus abusos, extremadament ne-
cessari en els temps actuals. 

Fábulas feministas
Namjoshi, Suniti
García Arroyo, Ana (trad.)

ISBN: 978-84-8021-419-3
Edició: 2003
Preu: 17,00 €

Vivim en una societat que privilegia la 
imatge sobre qualsevol altra cosa. África 
Vidal reflexiona sobre les conseqüències 
d’aquesta situació per a la dona que es 
creia alliberada però que, en realitat, se 
sent més vigilada.

La magia de lo efímero: 
Representaciones 
de la mujer en el arte 
y literatura actuales
Vidal Claramonte 
María del Carmen África
Grandes, Almudena (prol.)

ISBN: 978-84-8021-420-9
Edició: 2003
Preu: 17,00 €

http://www.uji.es/CA/publ/
http://www.tenda.uji.es/pls/iglu/!GCPPA00.GCPPR0006?colid=26&lg=CA
http://www.tenda.uji.es/pls/iglu/!GCPPA00.GCPPR0002?lg=CA&id_art=495
http://www.tenda.uji.es/pls/iglu/!GCPPA00.GCPPR0002?lg=CA&id_art=496
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Institut universitari d’investigació feminista i de gènere

Una acurada selecció de nou autores 
nord-americanes que abracen un es-
pectre tant cronològic com racial: Har-
per i Dunbar-Nelson són afroamerica-
nes, Sui Sin Far és asiàticoamericana,  
Zitkala-Sä és índia americana i la res-
ta són blanques: Davis, Chopin, Gil-
man, Wharton i Cather es presenten en aquesta 
obra. Una aproximació a les seues biografies emmarca aquests relats espontanis i  
alhora sofisticats que es van enfrontar obertament o solapadament amb reptes que 
encara avui segueixen vigents.

Voces proféticas: 
relatos de escritoras 
estadounidenses 
de entresiglos (xix-xx)
Alberola Crespo, Nieves (trad.)
Manuel Cuenca, Carme (trad.)

ISBN: 978-84-8021-456-8
Edició: 2003
Preu: 20,00 €

L’anàlisi en profunditat de les diferents 
figures de la mare en el cine i la literatu-
ra a Espanya les últimes dècades del segle 
xx, centra aquest estudi intel·ligentment 
interdisciplinari, ple de responsabilitat 
intel·lectual, cívica i personal.

Cinematergrafía.
La madre en el cine y la 

literatura de la democracia
Gámez Fuentes, María José

ISBN: 978-84-8021-493-3
Edició: 2004
Preu: 20,00 €

http://www.tenda.uji.es/pls/iglu/!GCPPA00.GCPPR0006?colid=26&lg=CA
http://www.if.uji.es
http://www.tenda.uji.es/pls/iglu/!GCPPA00.GCPPR0002?lg=CA&id_art=530
http://www.tenda.uji.es/pls/iglu/!GCPPA00.GCPPR0002?lg=CA&id_art=611
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¿Podríem afirmar que existeix una es-
criptura aforística, maximalista, pròpia-
ment femenina? L’obra, magníficament 
editada, recull formes breus escrites per 
dones de diferents èpoques sobre infinitat 
de temes: amor, amistat, passions i plaers, 
intranquilitat i desassossec, felicitat, tedi i 
avorriment...

Mujeres maximalistas
De Diego Martínez, Rosa (ed.)
Vázquez  Jiménez, Lydia (ed.)

ISBN: 978-84-8021-515-2
Edició: 2005
Preu: 20,00 €

Sis perfils biogràfics dزintelزlectuals 
que van formar part dزun dels grups més 
sòlids, vius i renovadors del segle xx. Les 
germanes Virginia Woolf i Vanessa Bell, 
lزescriptora Vita Sackville-West, la pinto-
ra Dora Carrington, l’aristòcrata Ottoline 
Morrell i la memorialista i última super-
vivent Frances Partridge van ser un punt 
dزinflexió en àmbits artístics diversos, per 
la seva obra, pel seu tarannà iconoclasta 
i per la relació que van nuar entre elles i 
amb altres personalitats de lزèpoca. 

Aquest llibre recupera unes veus com-
promeses, clarividents, transgressores i sovint genials, que han deixat una empremta 
inesborrable en la cultura contemporània.

Dones de Bloomsbury
Godayol Nogué, Pilar

Pessarrodona, Marta (prol.)

ISBN: 978-84-8021-556-5
Edició: 2006
Preu: 18,00 €

http://www.uji.es/CA/publ/
http://www.tenda.uji.es/pls/iglu/!GCPPA00.GCPPR0006?colid=26&lg=CA
http://www.tenda.uji.es/pls/iglu/!GCPPA00.GCPPR0002?lg=CA&id_art=622
http://www.tenda.uji.es/pls/iglu/!GCPPA00.GCPPR0002?lg=CA&id_art=692
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Institut universitari d’investigació feminista i de gènere

Clorinda Matto de Turner (Cuzco 
1854- Buenos Aires 1909) va ser pionera 
en la literatura llatinoamericana de dones, 
alhora que precursora dels moviments 
reformistes i de la lluita pels drets de les 
dones en Amèrica Llatina. Aves sin nido 
(1889) és considerada la primera novel·la 
indigenista, ja que, per primera vegada en 
les lletres hispàniques del continent ame-
ricà, desplega una intensa protesta social 
per la situació d’injusta explotació i denun-

cia de forma especial la major opressió a la que es veuen forçades les dones dins del 
col·lectiu indígena.

El conjunt de la ingent obra colettia-
na posseeix l’extraordinària capacitat 
de crear un ambient molt real, quotidià 
i alhora màgic que ha convertit a Colette 
en una de les grans escriptores franceses, 
de talla colossal i envergadura universal. 
Els autors dels articles que conté el llibre 
són tots amants de Colette, capaços com 
ella de franquejar fronteres per reunir-se 
en torn a la celebració d’una autora que 
hauria de ser més coneguda, més traduïda, 
més llegida. S’inclouen reproduccions dels 
retrats fets per Nicole Bonnet-Malige.

Aves sin nido
Matto De Turner, Clorinda

Sales, Dora (ed.)

Colette universal
Vázquez Jiménez, Lydia (ed.)
Laniez, Gérard (ed.)

ISBN: 978-84-8021-557-2
Edició: 2006
Preu: 18,00 €

ISBN: 978-84-8021-607-4
Edició: 2007
Preu: 18,00 €

http://www.tenda.uji.es/pls/iglu/!GCPPA00.GCPPR0006?colid=26&lg=CA
http://www.if.uji.es
http://www.tenda.uji.es/pls/iglu/!GCPPA00.GCPPR0002?lg=CA&id_art=738
http://www.tenda.uji.es/pls/iglu/!GCPPA00.GCPPR0002?lg=CA&id_art=756
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L’obra de la Duquessa d’Abrantes intitu-
lada Scènes de la vie Espagnole apareix per 
primera vegada a Brussel·les, l’any 1836. 
Els dos relats traduïts per primera vegada al 
castellà, “La española” i “El torero”, formen 
part del conjunt de l’obra. Tots dos presen-
ten gran qualitat literària, així com la visió 
original que va tenir aquesta dama france-
sa, intel·ligent i culta, de l’Espanya que no 
només va visitar sinó per la qual va viatjar i 
viure durant un temps. L’escriptora va tenir 
una agitada i interessant existència en ple romanticisme i va estar molt relacionada amb 
l’ambient literari, polític i intel·lectual de l’època.

Un rigorós estudi, complementat 
amb testimonis de casos reals i amb 
part del projecte fotogràfic “¿Qué tal 
estás?” de Julia Galán, que analitza les 
formes més freqüents amb què apareix 
aquesta violència, els factors determi-
nants, les conseqüències en les vícti-
mes, el tractament i la prevenció. En 
aquest títol la direcció de la col·lecció 
Sendes ha optat per no utilitzar cap 
imatge en la portada, davant la impos-
sibilitat que una de sola puga expressar 
totalment la complexitat i la duresa del 
tema que s’hi tracta.

Relatos románticos 
españoles
De Abrantes, Duquesa
Burguera Nadal, M. Luisa (trad.)

Violencia de género
Matud Aznar, María Pilar

ISBN: 978-84-8021-655-5
Edició: 2008
Preu: 16,00 €

ISBN: 978-84-8021-698-2
Edició: 2009
Preu: 18,00 €

http://www.uji.es/CA/publ/
http://www.tenda.uji.es/pls/iglu/!GCPPA00.GCPPR0006?colid=26&lg=CA
http://www.tenda.uji.es/pls/iglu/!GCPPA00.GCPPR0002?lg=CA&id_art=809
http://www.tenda.uji.es/pls/iglu/!GCPPA00.GCPPR0002?lg=CA&id_art=870
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Institut universitari d’investigació feminista i de gènere

Maria Iordanidu (1897-1989) deci-
dí escriure sobre Constantinoble i, amb 
més de seixanta anys, féu la seua prime-
ra aparició literària amb Loxandra (1963, 
31a edició en 1990). L’èxit aclaparador 
que obtingué per aquesta novel·la va ani-
mar l’autora a continuar-hi. A banda del 
triomf comercial que va conèixer a Grècia, 
Loxandra ha esta traduïda a diverses llen-

gües i, a més a més, adaptada a una sèrie televisiva amb el mateix nom.
Introducció i traducció de Rubén Josep Montañés Gómez. Próleg de Lia  

Khatzopulu-Karavia. Epíleg d’Àgelos Afrudakis.

Loxandra
Iordanidu, María

Montañés Gómez, Rubén (trad.)

ISBN: 978-84-8021-726-2
Edició: 2009
Preu: 18,00 €

Narrada en primera persona, Los ecos 
del banquete no escrito és una ficció que 
representa el somni d’una nit, i està confi-
gurada com un banquet paral·lel celebrat 
per un grup de dones en els buits que tro-
baven mentre treballaven en els prepara-
tius del Banquet platònic. Un homenatge 
a les grans absents; una metàfora sobre 
les dones que, al llarg dels segles, no po-
gueren dir perquè no tingueren veu. Així, 
al final, només hi cap una pregunta: Com 
hauria sigut amb elles?

Los ecos del banquete
no escrito
Muñoz Muñoz, Nieves

ISBN: 978-84-8021-734-7
Edició: 2010
Preu: 18,00 €

http://www.tenda.uji.es/pls/iglu/!GCPPA00.GCPPR0006?colid=26&lg=CA
http://www.if.uji.es
http://www.tenda.uji.es/pls/iglu/!GCPPA00.GCPPR0002?lg=CA&id_art=929
http://www.tenda.uji.es/pls/iglu/!GCPPA00.GCPPR0002?lg=CA&id_art=948
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Qui és Catalina de Erauso, la Monja Al-
férez? Aquesta biografia aborda aspectes de 
la vida de Catalina que no han estat estu-
diats en profunditat i que, no obstant això, 
hi són crucials per a la comprensió de la per-
sona i el personatge. Dona però home, sol-
dat però monja, espanyola però basca, Cata-
lina reuneix contradiccions i conflictes molt 
reals de la seua època, i els transcendeix a la 
seua manera. En ella conflueixen identitats en tensió en la vida espanyola dels 
segles xvi i xvii, en especial les que es donen entre els sexes i entre les diferents 
nacionalitats de l’estat.

En busca de Catalina
de Erauso. Identidades
en conflicto en la vida
de la Monja Alférez
Mendieta, Eva

ISBN: 978-84-8021-789-7
Edició: 2010
Preu: 20,00 €

Construït a manera de calidoscopi, aquest 
llibre ofereix com a mirall inductor l’obra 
de teatre Olimpia o la passió d’existir. Al-
tres miralls, aportats per teòriques del teatre 
i del feminisme contemporanis, giren en ell 
sobre aleatoris eixos. La història d’una dona 
imaginativa, enèrgica i de clar enteniment, 
que va obrir camins inesperats a la ciutada-
nia femenina durant la Revolució francesa, 
reneix en seqüències de ruptura que troben 
el seu correlat en l’agitat present de crisi i 
revolucions, amb sorprenent versemblança. 
Olimpia de Gouges irradia, avui potser més 
que mai.

Olimpia de Gouges o la pasión de existir
Borja, Margarita (ed.)
Raznovich, Diana (ed.)

ISBN: 978-84-8021-831-3
Edició: 2011
Preu: 18,00 €

http://www.uji.es/CA/publ/
http://www.tenda.uji.es/pls/iglu/!GCPPA00.GCPPR0006?colid=26&lg=CA
http://www.tenda.uji.es/pls/iglu/!GCPPA00.GCPPR0002?lg=CA&id_art=998
http://www.tenda.uji.es/pls/iglu/!GCPPA00.GCPPR0002?lg=CA&id_art=1092
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